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บทคดัย่อ 

 โครงงานน้ีน าเสนอระบบจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้พัฒนาเพ่ือใช้งานผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคช่ัน มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบมาใช้ในการจัดการงานบริการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการแจ้งค าร้องและติดตามงานบริการ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังช่วยให้เจ้ าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้บริการได้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น ระบบมีความสามารถในการจัดเกบ็ข้อมูลเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ

สามารถประมวลผลรายงานเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร 

บทน า 

 องค์ ก า ร พิ พิ ธภัณฑ์ วิ ทย าศ าสต ร์แ ห่ งช าติ เ ป็นองค์ ก ร รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสยัทศัน์ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอยสนับสนุนงานในด้าน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบับุคลากรพนักงานเพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ตามเป้าหมายแผนงานขององค์กร  

 หน่วยงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานมากขึ้ นกว่าเดิม เน่ืองจากในปัจจุบันยังขาดการน าระบบคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส่วนของงานให้บริการ เช่นการให้บริการพนักงานเพ่ือรับแจ้งค าร้อง

ปัญหาเกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังให้เอกสารในการบันทกึค าร้อง โดยที่พนักงานต้อง

แจ้งค าร้องมายังศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่ 

จากน้ันเจ้าหน้าที่จึงกรอกรายละเอียดมากรอกลงในแจ้งค าร้องที่อยู่ใบรูปแบบเอกสาร แล้วจึงน า

ข้อมูลไปวางแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะจ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกไปให้บริการ   

เม่ือเจ้าหน้าที่เร่ิมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกลงใน

เอกสาร  รวมทั้งการสรุปผลนานจากเอกสารต่างๆต้องใช้เวลานานพอสมควร 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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 วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือสามารถจัดการและติดตามการด าเนินงาน 

 2. เพ่ือแสดงรายละเอยีดของงานบริการผ่านระบบออนไลน์  

 3. เพ่ือแสดงสถิติการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

 4. เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการใช้งาน 

 ประโยชนที์ไ่ดร้บั  

 1. ช่วยอ านวยสะดวกรวดเรว็ในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ  

 2. ช่วยเพ่ือเพ่ิมช่องทางการแจ้งปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลการท างานได้อย่างถูกต้องทนัเวลา และสามารถตรวจสอบ

ข้อมูล ย้อนหลังได้อย่างรวดเรว็  

 4. ช่วยให้การเกบ็ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ  

 5. ช่วยลดระยะเวลาการด าเนินงานด้านรายงาน ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 6. ช่วยให้ลดขั้นตอน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้กับศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 7. ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ ปัญหาของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเรว็  

 8. ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดล าดับความส าคัญ

ของงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กระบวนการพฒันาระบบเชิงวตัถุ 

 เป็นวิธีการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ มีกระบวนการพัฒนาระบบโดยทั่วไป ได้แก่ การ

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบการพัฒนาและติดตั้ง

ระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุมุ่งเน้นที่ล าดับของการ

ด าเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการเหล่าน้ี เพ่ือช่วยให้ประสิทธิภาพในการด าเนินการ

และลดความเสี่ยงต่างๆ ได้มากกว่าวิธแีบบเดิม  (กติติ ภักดีวัฒนะกุล, 2557) 

 การบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ The Information 

Technology Infrastructure  (ITIL) เป็นวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงองค์กรที่ติดต้ังระบบไอทเีป็นตัว

ขับเคล่ือนการท างาน จุดประสงค์เพ่ือปรับระบบงานให้สามารถเข้ากับธุรกิจ ช่วยควบคุมต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานด้านไอที รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี

คุณภาพ การวิจัยในต่างประเทศพบว่ามีการน าเอาระบบ ITIL มาใช้ในองค์การมากขึ้ นและ

สามารถช่วยให้องค์กรมีศักยภาพที่ดีข้ึนได้เป็นอย่างดี (รณฤทธิ์ เจริญชัย, 2553) 
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 ภาษา ASP.NET 

 ASP.NET  คือเทคโนโลยีของบริษัทไมโครซอฟท์เพ่ือใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ เวบ็

แอปพลิเคช่ันและเว็บเซอร์วิส โดยรองรับการท างานของคลาสไลบราร่ีต่างๆ ของ .NET 

Framework (ดอตเนต็เฟรมเวิร์ก) จึงท าให้ .NET Framework มีความสามารถครบทุกด้าน ไม่ว่า

จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows (Windows Application)  การพัฒนาโปรแกรมบน 

Pocket PC หรือ Mobile (Mobile Application)  และที่ส าคัญการพัฒนาเวบ็แอพลิเคช่ัน (Web 

Application) ซ่ึงในปัจจุบันได้รับความนิยมสูงสุด เหน็ได้จากที่มีหลายๆ เวบ็ไซต์เกิดขึ้นมากมาย

และเป็นที่นิยม เช่น เวบ็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  ล้วนแต่เกิดจากการต่อยอด

พัฒนาเวบ็แอปพลิเคช่ันทั้งสิ้น (ผศ. วฤษาย์ ร่มสายหยุด, 2554) 

 ระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2012 

 การท างานของระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบงานต่างๆ ขององค์กรในสมัยก่อน ต้องมี

โปรแกรมที่สร้างข้ึนมาเพ่ือท าการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในระบบงานน้ัน เช่นโปรแกรมเงินเดือน 

โดยโปรแกรมเหล่าน้ีจะเกบ็ข้อมูลอยู่ในไฟล์แต่ล่ะไฟล์โดยไม่เช่ือมความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเป็นผลให้

โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมใช้ข้อมูลที่อาจจะมีความซ า้ซ้อนกนัได้ 

 การใช้ระบบฐานข้อมูล มีข้อดีคือ ท าให้ข้อมูลรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลาง แต่การท าเช่นน้ีก็

ก่อให้เกดิข้อเสยีเช่นกนั เมื่อมีผู้ใช้งานข้อมูลจ านวนมาก  จะมีผลท าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา 

 การจัดการกบัข้อมูลที่เกบ็อยู่ในระบบฐานข้อมูลเช่น การเรียกดู การเพ่ิม การลบ และ

การแก้ไขข้อมูล จ าเป็นต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเพ่ิมข้อมูลต้องใส่ข้อมูลครบทุกฟิลด์ แต่

บางโปรแกรมกลับไม่ท าตามน้ัน ท าให้โปรแกรมตัวอื่นเกดิการท างานผิดพลาดได้ 

 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของระบบเดิม 

 จากการศึกษากิจกรรมการด าเนินงานจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนา

สามารถรวบรวมความต้องการได้ดังต่อไปนี้  

  1. ผู้ใช้งานต้องการแจ้งค าร้อง โดยการเขียนบันทกึรายละเอียดลงใบแจ้งค าร้อง และ

น ามาส่งที่ศูนย์บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้วยวิธกีารโทรแจ้ง 

  2. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลมาเขียนบันทกึลงเอกลงและท าการวิเคราะห์ปัญหาก่อนออกไป

ปฏบัิติงาน 

  3. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบริการจะต้องน าเอกสารมาเขียนรายละเอียดปัญหาจาก

พนักงานก่อนออกไปปฏบัิติงาน  

  4. เม่ือออกไปปฏบัิติงาน เจ้าหน้าที่ต้องน าเอกสารบันทกึผลติดตัวไปด้วย 

  5. เม่ือเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ต้องแจ้งผลการด าเนินงานให้แก่ผู้แจ้งค าร้อง

โดยแจ้งรายละเอยีดปัญหาสาเหตุ วิธกีารท างาน และขอยืนยันลายเซน็จากผู้แจ้งค าร้อง  

  6. เจ้าหน้าที่ต้องท ารายงานสรุปผลและรายงานการด าเนินงานในแต่ล่ะเดือน  
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 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านกบัระบบ 
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ภาพที ่1  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้งานกับระบบ (Use Case Diagram)  
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 แผนภาพแสดงกิจกรรมกระบวนการด าเนนิงานระหว่างผูใ้ชง้านกบัระบบ 
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ภาพที ่2  แผนภาพแสดงกจิกรรมระหว่างผู้ใช้งานกบัระบบ (Activity Diagram) 
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 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล 
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ภาพที ่3  แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล (E-R Diagram) 
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ผลการด าเนนิการวิจยั 

 
 

ภาพที ่4  แสดงรายการแจ้งค าร้องจากผู้ใช้งาน 

 

 
 

ภาพที ่5  แสดงระบบจ่ายงานของผู้ดูแลระบบ 

 
 

ภาพที ่6  แสดงรายงานสถิติการให้บริการ 
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สรุปผลการวิจยั 

 จากการที่น าระบบจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาใช้งานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคช่ัน ซ่ึงสามารถช่วยให้พนักงาน

ผู้ใช้งานเข้าใช้งานแจ้งค าร้องได้สะดวกมากขึ้นและสามารถรับค าร้องได้พร้อมๆ  กันหลายคนใน

เวลาเดียวกันได้ ระบบงานน้ีเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการรับแจ้งค าร้องหรือปัญหา และเป็น

แหล่งเกบ็ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  ท าให้สามารถค้นหาข้อมูล ติดตามงานได้ทนัทแีละยังแสดง

ข้อมูลที่แม่นย าน่าเช่ือถือผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคช่ัน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลในการ

ปฏบัิติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้ โดยแสดงรายละเอียดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

และระบบยังช่วยให้หน่วยงานสามารถมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ได้อย่างมีระบบ สามารถ

ปฏบัิติงานให้บริการได้ทนัที ช่วยแก้ไขความล่าช้าในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่  ท าให้ผลการ

ด าเนินงานโดยรวมและล าดับความที่ส าคัญได้อย่างประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ระบบยังช่วยให้

ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลสถิติรายงานที่มีความน่าเช่ือถือไปใช้ในการบริหารของหน่วยงานอื่นๆ

และใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานต่างๆขององค์กรต่อไปได้ 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. พัฒนาระบบการสนทนาออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่กบัผู้ใช้บริการ  

 2. พัฒนาส่วนขององค์ความรู้ให้สามารถแนะน าข้อมูลเบ้ืองต้นในการแก้ปัญหาให้แก้  

 3. พัฒนาในส่วนของรายงานให้สามารถสรุปรายงานแบบอตัโนมัติ  

 

บรรณานุกรม 

 

กติติ ภักดีวัฒนะกุล. (2557). การวิเคราะหแ์ละออกแบบเชิงวตัถุ. (พิมพ์คร้ังที่ 2)   

         กรุงเทพมหานคร : บริษัท เคทพีี จ ากดั. 

นพภัสสร ยอดข า. (2556). การประยุกตใ์ช้ ITIL เพื่อสนบัสนุนการบริหารระบบงาน 

PeopleSoft Core HR. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี. 

ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. (2557). บริหารและจัดการฐานขอ้มูลระดบัมืออาชีพ SQL Server 

2012 ฉบบัสมบูรณ.์ กรุงเทพมหานคร : บริษัท รีไวว่า จ ากดั. 

ผศ. วฤษาย์ ร่มสายหยุด. (2554). คู่มือการใช้งาน ASP.NET ส าหรบังาน e-Commerce.  

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ากดั. 

รณชัย เพชรรักษ์. (2555). ระบบสารสนเทศงานบริการคอมพิวเตอร ์ส านกัพฒันาเทคนิค

ศึกษา มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์. 

738



รณฤทธิ์ เจริญชัย. (2553). ระบบการจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน

หน่วยงานของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น .  กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 

739


